Sahayrittäjien
opintomatka
Unkariin 26.-29.9.2019
Lähde mukaan kiinnostavalle matkalle Unkarin
Budapestiin ja lähialueille.
Lennot Finnair
26.9.2019 AY1251 Helsinki klo 09.35 – Budapest klo 10.55
29.9.2019 AY1252 Budapest klo 11.40 – Helsinki klo 15.00
ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta
Hotelli 26.–29.9.

Ibis Styles Budapest Center, Budapest, Rákóczi út 58, 1074
Hungary
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-2997-ibis-stylesbudapest-center/index.shtml#section-description

ALUSTAVA MATKAOHJELMA

26.9. Torstai
(eväspaketit)
Aamulento AY1251 Helsingistä Budapestiin lähtee klo
09.35. Perille saavutaan klo 10.55. Lentoasemalla on
vastassa suomenkielinen opas ja hänen kanssaan siirrytään bussiin. Lentokentältä suunnataan 120 km päässä
sijaitsevaan Bugaciin. Bussimatkan aikana nautimme
lounaseväät.
Saapuminen noin kello 14.00 sahalle. Tämän vuonna 1993
perustetun sahan omistaa maatalousministeriö. Yritys on erikoistunut pääasiassa poppeliin ja havupuihin. Yrityksen esittely.
Vierailun jälkeen palaamme Budapestiin, missä majoittuminen hotelliin. Iltaohjelma vapaa.

27.9. Perjantai
(aamiainen, lounas)
Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla 1,5 tunnin ajomatkan
päässä sijaitsevaan Gyöngösiin, missä vierailu parkettitehtaalla. Tutustuminen yrityksen toimintaan.
Tämän jälkeen suunnataan Domonyvöglyn, missä sijaitsee
Lazarin veljesten hevostila. Veljekset ovat voittaneet valjakkoajoissa maailmanmestaruuden. Tutustuminen tilan toimintaan,
hevosesitys sekä perinteinen Unkarilainen lounas, Palinka
juoman kera.
Ennen paluuta Budapestiin tehdään pysähdys Gödöllõn viehättävässä kaupungissa, missä sijaitsee kuninkaallinen palatsi,
joka on yksi Unkarin suurimmista barokkilinnoista. Linnan
rakensi kreivi Antal Grassalkovich I 1700-luvun alkupuoliskolla.
Budapestiin saavutaan noin kello 19.30. Iltaohjelma vapaa.

28.9. Lauantai (aamiainen, illallinen)
Aamiainen hotellissa. Lähtö Veresegyháziin, minne on
noin tunnin ajomatka.
Tutustuminen 100 vuotta vanhaan perheyritykseen, jolla on
puunjalostussaha. Sahalla valmistetaan korkealaatuisia tuotteita männystä ja lehtipuista. Tutustuminen yrityksen toimintaan.
Vierailun jälkeen paluu takaisin Budapestiin.
Ajo Budapestin kuuluisaan kauppahalliin, missä omatoimista
tutustumista ja aikaa nauttia lounas.
Tutustumisen jälkeen lähtö opastetulle Budapestin kaupunkikierrokselle, jonka aikana nähdään Budan kukkulat, joista
Linnavuori ja Gellert kukkula ulottuvat aivan joen rantaan asti.
Näemme Tonavajoen hiljakseen virtaavat vedet ja joen toisella
puolella Pestin laakean litteän tasangon. Kierroksen aikana
nähdään kaupungin merkittävimmät nähtävyydet, joita Pestin
puolella ovat mm. Sankareiden aukio, Kaupunginpuisto, Pyhän
Tapanin basilika ja Parlamenttitalo. Buda on vanhempi ja historiallisempi puoli kaupungista, ja siellä sijaitsee Linnakukkula,
jolta on mahtava näköala Matiaskirkolle ja Kalastajalinnakkeeseen.
Kaupunkikierroksen jälkeen vapaata aikaa. Lähtö hotellista
kello 18.30 Tonavan illallisristeilylle, jonka aikana nautitaan illallinen ja ihaillaan kaupungin nähtävyyksiä joelta käsin. Illallisristeilyn kesto 2 tuntia, jonka jälkeen kuljetus hotelliin.

29.9. Sunnuntai (aamiainen)
Aikainen aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.
Lähtö Budapestin lentoasemalle, missä ryhmän tulee olla
2 tuntia ennen lennon lähtöä. Finnairin vuoro AY1252 lähtee
Budapestista kello 11.40 ja saapuu Helsinkiin kello 15.00.

ILMOITTAUTUMISET:
10.6. mennessä osoitteeseen:
info@sahayrittajat.fi,
jolloin maksetaan matkan hinta 705 € Suomen
Sahayrittäjien tilille FI88 4108 0010 3563 61.
Ilmoittautumisessa mainittavat tiedot:
• nimi (kuten passissa)
• syntymäaika
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• ammatti (vierailuja varten)

Matkan hinta
705 €/henkilö kun vähintään 30 lähtijää
(matka peruuntuu, jos ei riittävästi lähtijöitä)
Matkan hintaan sisältyy
• Finnairin menopaluu reittilennot Helsinki – Budapest
– Helsinki turistiluokassa
• matkustajamaksut ja lentokenttäverot
• matkatavarat lennolla (1x käsimatkatavara max 8kg,
1x ruumaan menevä matkatavara max 23kg)
• bussikuljetukset ohjelman mukaisesti
• majoitus, jaetussa kahden hengen huoneessa, hyvätasoisessa keskitason hotellissa ja aamiaiset hotelleissa
• ohjelmassa mainitut ateriat ilman ruokajuomia
• ohjelmassa mainitut tai niitä vastaavat ammattivierailut ja turistikohteet
• suomalaisen paikallisoppaan palvelut alkaen/päättyen Budapestin lentoasemalta
Matkan hintaan ei sisälly
• majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu
on 180 €/henkilö
• muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat
• ruokajuomat aterioilla
• matkavakuutus, jonka ottamista suosittelemme
• kotimaan liityntälennot, lisämaksu

